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ZAŁĄCZNIK do zarządzenia  nr  3.2016.2017 

Dyrektora  Szkoły  Podstawowej nr 77 w Poznaniu 

z dnia 12  września 2016r. 

w sprawie  wprowadzenia  zmian  w Regulaminie  świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu 

 
 

 

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole 

Podstawowej nr 77 w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, wrzesień 2016r. 
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Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej  
nr 77 w Poznaniu 

§1. Podstawa prawna: 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 

r., nr 61, poz. 624 ze zm.);  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm.); 

Statut Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu. 

§2. Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje 

cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-

opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 

rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na 

początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i 

przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. 

§3. Cele i zadania świetlicy 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży: 

1) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

2) pomoc w nauce,  

3) warunki do nauki własnej,  

4) kulturalną rozrywkę i zabawę, 

5) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 

6) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

7) stymulowanie postawy twórczej, 

8) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

9) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z 

rówieśnikami, 

10) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

11) kulturalny wypoczynek, 

12) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

13) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

2. Do zadań świetlicy należy:  

1) Organizowanie opieki, 

2) organizowanie pomocy w nauce,  

3) tworzenie warunków do nauki własnej,  
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4) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

5) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

6) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny, 

7) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

8) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

9) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

10) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

11) organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki szkolnej, 

12) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

 

§4. Założenia organizacyjne 

1. Świetlica szkolna jest czynna od 6.00 do 17.00. 

2. Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie pod opieką nauczyciela – wychowawcy mogą 

przebywać w godzinach przed lub po lekcjach uczniowie: czekający na zajęcia 

lekcyjne, oczekujący na rodziców lub mający przerwę między lekcjami. 

3. Do świetlicy mogą być skierowani uczniowie z powodu nieobecności nauczyciela. 

4. Po wejściu do świetlicy uczniowie zostawiają teczki na specjalnych półkach a kurtki  

w świetlicowych szafkach odzieżowych. 

5. Uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą: mogą odrabiać 

lekcje, korzystać z wyposażenia świetlicy ( gier stolikowych, pomocy dydaktycznych, 

sprzętu sportowego). 

6. Gry, pomoce oraz sprzęt wypożycza uczniowi nauczyciel i odbiera w kompletnym 

stanie. 

7. Za zniszczony sprzęt w świetlicy odpowiada uczeń, który dokonał zniszczenia ( w 

przypadku stwierdzenia świadomego zniszczenia przez ucznia wypożyczonego 

sprzętu, będzie pobrana równowartość  pieniężna uszkodzonego sprzętu). 

8. Każdy uczeń, który chce opuścić świetlicę, musi poinformować o tym wychowawcę i 

uzyskać jego pozwolenie na wyjście. 

9. Uczniowie powinni zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym. 

10. Uczniowie powinni zawsze stosować się do poleceń wychowawcy. 

11. Wszyscy użytkownicy powinni dbać o czystość, porządek i estetyczny wygląd oraz 

wystrój pomieszczenia świetlicy. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów są zobowiązani zostawić  wychowawcy 

świetlicy swoje dane osobowe oraz  pisemną informację kto poza nimi jest 

upoważniony do odbioru dziecka. 

13. Duże przerwy uczniowie spędzają poza pomieszczeniem świetlicy. 

14. Dzieci, które muszą z jakiś względów pozostać w czasie przerwy w świetlicy, 

spędzają ją pod opieką wychowawcy. 

15. W świetlicy podczas zabaw przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, obowiązujących na 

innych lekcjach. 
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§5. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

1. Wychowanek ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki, 

2) życzliwego traktowania, 

3) poszanowania godności osobistej, 

4) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

5) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

6) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

7) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

8) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 

 

2. Wychowanek jest zobowiązany do:  

1) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

2) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

3) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

4) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

5) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

6) respektowania poleceń nauczyciela, 

7) dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności, 

8) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

9) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

10) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

11) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

12) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

 

§6. Nagrody i kary 

1. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:  

1) Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 

2) Pochwała przekazana opiekunom. 

3) Pochwała dyrektora szkoły 

4) Nagroda rzeczowa. 

2. Stosowane kary to: 

1) Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy. 

2) Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu. 

3) Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

4) Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły. 

5) Skreślenie z listy uczestników świetlicy. 

 

§7. Współpraca z rodzicami 

1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu 

dziecka do świetlicy.  

2. Rozmowy telefoniczne.  

3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.  
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§8. Dokumentacja świetlicy 

1. Regulamin świetlicy. 

2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć. 

4. Ramowy rozkład dnia. 

5. Dziennik zajęć. 

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej 

7. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 

8. Dzienna karta obecności w świetlicy. 

§9. Zadania nauczyciela świetlicy  

1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.  

3. Przestrzeganie dyscypliny pracy. 

4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów. 

5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych. 

6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 

7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

uczniów.  

8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.  

9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia. 

10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.  

11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.  

12. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy. 

13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.  

14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do 

świetlicy. 

15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i 

wychowawcę ucznia. 

 

§10. 

Traci moc regulamin świetlicy z dnia 16 września 2013r. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2016r. 

 

 

załącznik: 

karta zapisu dziecka do świetlicy 

 


